
 

 

 

surge higiene - limpeza 

Espuma de Limpeza Multiusos 

// Descrição:  

SURGE é um produto que limpa, sanifica e desodoriza sem enxaguar, 

todo o tipo de material resistente à agua. Não deixa resíduos nem pó 

nas superfícies limpas. Este produto é particularmente eficaz na 

limpeza de aparelhos de ar condicionado e também do interior de 

viaturas, removendo pó e manchas. A sua fórmula especial em 

espuma permite a recuperação do brilho das superfícies tratadas, 

sem manchar. 

// Campo de Aplicação: 

O produto é recomendado para a limpeza de aparelhos de ar 

condicionado incluindo splits, limpeza do interior de viatura (ex. 

tablier), remoção de nódoas em tapetes, estofos e tecidos, e limpeza e 

sanificação de qualquer outra superfície. 

SURGE também é eficaz a remover sujidades e marcas de dedos de 

paredes e superfícies pintadas. Excelente para limpar e sanificar 

lavatórios, tampos de sanita, puxadores, azulejos e outros 

equipamentos que precisem de ser limpos e sanificados numa única 

operação. 

O produto pode ser utilizado em diversos setores, tais como: escolas, 

escritórios, edifícios municipais, instalações industriais, hospitais, 

oficinas, empresas de climatização, centros de saúde, entre outros. 

// Modo de emprego: 

Agitar bem SURGE antes de usar. 

Para a limpeza dos filtros de ar condicionado, primeiramente remover 

o pó e sujidade com uma escova. De seguida, aplicar o produto e 

deixar atuar uns segundos, passar por água limpa e deixar secar. 

Para outras superfícies, aplicar o produto de forma homogénea e 

passar com um pano por toda a superfície de modo a espalhar a 

espuma e deixar secar. Para a limpeza de estofos e carpetes, 

pulverizar o produto nas nódoas ou zonas manchadas, deixar atuar e 

esfregar suavemente com uma escova macia e secar com tecidos ou 

passar posteriormente com o aspirador. 

 

// Apresentação: 

Aerossol de 520 cc com conteúdo líquido de 400 ml. 

Caixas com 12 unidades de SURGE. 
 

// Armazenagem: 

Armazenagem em locais frescos, afastado de fontes de ignição ou 

chama. 

Manter fora do alcance das crianças. 
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Aspeto Aerossol 

Aroma Perfumado 

Temperatura de 
autoignição 

410°C (gás 

propelente) 

Temperatura de 
inflamação 

- 104°C (gás 

propelente) 

 


